55 KM – MIDWEEK 2

Volg de oranje pijlen op
de weg

GELUVELD – WAMBRECHIES (FR) - GELUVELD
Organisatie: Vrije Wielertoeristen Geluveld vzw
De deelnemers worden verzocht zich te houden aan de verkeerscode en het respecteren van andere weggebruikers.
Laat verpakkingen en etensresten niet achter op het parcours. Wij fietsen milieubewust, u toch ook?!
De inrichters zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of diefstallen.
GELUVELD

KRUISEKE
TEN BRIELEN

WERVIK

Start Café ’t Hoekske richting Menen– eerste straat R (Oude Zandvoordestraat) en links
meevolgen in de bocht – 3 x RD (Oude Komenstraat) – aan T-punt einde weg RA
(Doornkapellestraat).
blijf de hoofdweg (Doornkapellestraat) volgen.
aan kruispunt (populieren) RD (Chemin II) – aan kruispunt RD (Amerikastraat,
Zandvoordestraat) – kruispunt voor de N58 naar R (Moulin Soete weg) - einde weg LA – onder
de brug – net na brug LA (Rue des Marmousets) en direct naar R (Ten Brielensesteenweg).
Ten Brielensesteenweg – over spoorweg – aan verkeerslichten RD (Ten Brielenlaan) – T-punt
naar RA (Magdalenastraat) – einde weg LA op kasseien (St. Medardusstraat) –RA meevolgen
over de brug van de Leie (Brugstraat).
FRANKRIJK

WERVICQ-SUD

LE BLATON
LINSELLES
LE CHIEN
WAMBRECHIES

VERLINGHEM

QUESNOY-SUR-DEÛLE

LA HOULETTE
FRELINGHIEN

aan 3sprong net over de Leie RA meedraaien (Rue de l’Industrie) – aan verkeerslichten RD –
aan rotonde RD over Wervicq-sudberg (Rue de Linselles) – aan rotonde 2e afslag RA
(binnenweg, Chemin de la Justice).
aan T-punt RA - aan T-punt LA (Chemin du Halot) - telkens RD (Chemin du Gavre) tot stop aan stop RA (Rue de Quesnoy).
1e straat LA (Chemin du Plat Parez)- 1e straat LA (Chemin des Trois Tilleuls).
einde weg RA – net over de betonnen omheining aan linkerkant LA (Chemin de la Forte Cour) aan T-punt RA (Chemin du Bihamel).
einde weg LA op de grote baan (Rue du Quesnoy) - aan rotonde RA centrum volgen (Rue de
Quesnoy) – 100m voor verkeerslichten RA en aan T-punt RA over de brug van la Deûle (Rue
de la Distillerie) - aan rotonde RD (Rue du Général Leclercq) – aan volgende rotonde RD – en
aan volgende rotonde terug RD (Avenue de la Gare) RD tot aan T-punt LA (Rue des clefs des
champs en Chemin de la Marotte).
einde weg RA (Rue de Messines) - aan rotonde RD (Rue de Messines) – en 1e straat RA
(Chemin de Quesnoy) – aan T-punt RA (Chemin de Sainghin) en direct LA (Chemin du Coeur
Joyeux) – RD – aan huis met ‘Au Coeur Joyeux’ LA (Chemin de Verlinghem).
aan T-punt LA (Chemin des Trois Fenêtres) – RD – volgen tot aan grote baan – grote baan
dwarsen (LA en direct RA) Chemin de la Bourloire – aan KP RD – volgende KP huis met
satelliet LA (Chemin du Loup) – einde weg LA en direct grote baan dwarsen.
Chemin de la Chapelette (u ziet naast weg vliegtuig staan) – aan KP RA (Chemin de la
Vacherie).
einde weg LA op grote baan (Rue de Messines) – aan rotonde RD (Rue au Vent) – rotonde aan
kerk RD (Rue du Pont) – brug over de Leie.
BELGIË

TOUQUET
PLOEGSTEERT
WARNETON

Route de Frelinghien – aan 3sprong RA.
aan KP met huis ‘Au Bon Coin’ RA (Chemin du Bon Coin) – aan 3sprong LA – net voor einde
weg LA (Ravel – enkel voor fietsers!) – RD Ploegsteertbaan oversteken.
Ravel blijven verder volgen – aan T-punt LA (Chaussée d’Ypres) – over Powerstation RA
(Chemin Vert) – aan T-punt LA en direct RA – einde weg LA en meevolgen evenwijdig met
grote baan, u fietst voorbij voetbalveld (Moulin du Boefweg) – 1e straat LA (Pont Malet Weg) –
aan laagste punt van de weg LA in de tunnel – voorbij tunnel RA.

HOUTHEM
HOLLEBEKE
ZANDVOORDE

GELUVELD

Cornet d’en Haut – de weg links meevolgen – RD – aan 3sprong RA – einde weg RA (Rue de
Wytschaete) – aan kerk LA (Cortewildestraat) - over de spoorweg - 2 x RD
Aan 3sprong RA (Klijtgatstraat)
aan volgende 3sprong LA (Klijtgatstraat) – 1e straat RA (Kranenbrugstraat) – T-punt RA –
einde weg LA (Oude Zonnebekestraat) – einde weg op de grote weg (Zillebekestraat)
Bassevilleberg – rechts meevolgen – aan marktplein Zandvoorde LA en direct terug LA
richting Geluveld (Zandvoordestraat)
Zandvoordestraat volgen tot einde weg - Geluveldberg – eindpunt
Einde. 56 km

Website: www.vwt-geluveld.be
E-mail: vwtgeluveld@gmail.com

Tel. Café ’t Hoekske (startplaats): +32(0)57 46 87 84
HARTELIJK DANK VOOR UW BEZOEK!
Psst: kijk voor andere organisaties of foto’s op onze website

